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هیئت موســس اتحادیه ســراســـري شـــرکتهاي فنی مهندســـی حفاظت الکترونیک و شـــبکههاي ایمنی با اعتقاد برنیاز به 

ساماندهی فضـــاي کســـب و کار شرکتهاي فعال در زمینه سیســــتمهاي حفاظت الکترونیک و ایمنی در سطح کل کشــــور و 

ســـازماندهی شــــرکت هاي مزبور در جهت نظاممند کردن بازارهاي فعالیت و نیز حمایت از حقوق آنان در اجراي قراردادهاي 

منعقده سازمانهاي دولتی و عمومی تصمیم براي ایجاد یک تشکل منسجم و سراسري در سطح کشور نمودند. 

تالش بیوقفه هیئت مؤسس پس از سه سال درتاریخ 1389/04/29 به ثمر نشــســت و جمع کثیري از شرکتهاي همکار با 

حضور رسمی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران همراه با نظارت نماینده رسمی اتاق بازرگانی ایران و تصـویب 

اسـاسـنامه اتحادیه سـراسـري شـرکتهاي فنی مهندسـی حفاظت الکترونیک و شـبکههاي ایمنی، سـرانجام اولین گام را براي 

ایجاد تشکل فوق در راستاي نظمدهی و ساماندهی فعالین این حوزه برداشتند و با رأي قاطع درتصویب اساسنامه براي حفظ و 

حمایت قانونی از اعضاي خود اقدام نمودند.

اتحادیه در تاریخ 1389/07/19 تحت شماره 283 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـــاورزي ایران ثبت و آگهی تأسیس 

در روزنامه رسمی کشور به شماره 19129 مورخ 1389/08/10 منتشر شده است. و بعنوان اتحادیه قانونی، و سراسري در 

چهارچوب اساسنامه مصــــوب، فعالیت رسمی خود را آغاز و اقدام به جذب اعضــــاء از میان شرکتهاي رسمی، معتبر و فعال در 

زمینههاي مرتبط، نموده است. 

بر اساس مفاد قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزي ایران (مصــوب شوراي اسالمی) و ماده 91 قانون اجراي اصل 

44 قانون اساسی، اتاق ایران بعنوان نماینده قانونی بخش خصـــوصی و مشـــاوره سه قوه (مقننه، مجریه و قضـــاییه) تعیین 

گردیده است که داراي اهداف و وظایف متعددي در راستاي بررسی سیاستهاي کالن اقتصـــادي و حل و فصــــل مســــائل و 

مشـــکالت اتحادیهها، انجمن و سندیکاهاي تحت پوشش و اعضـــاء آنها میباشد. حضـــور نمایندگان اتحادیهها، سندیکاها و 

انجمنهاي مرتبط از طریق اتاق ایران در شــوراهاي حل اختالف مالیاتی و تامین اجتماعی، گمرکی و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و کمیســــــــــیون ماده (1) تعیین تعرفههاي گمرکی و...، گویاي این امر مهم 

میباشد. ضمن اینکه نمایندگان اتحادیهها و انجمنها برحســـب رشته فعالیت تخصـــصـــی خود به نمایندگی از اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزي ایران در بسیاري از شوراها و کمیسیونهاي فوقالذکر حضور دارند.

-  ساماندهی تولید، واردات، صادرات، عرضه کاالها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه

-  تالش براي توسعه کسب و کار اعضاء اتحادیه در بازارهاي داخلی و خارجی 

-  حمایت از منافع اعضاء اتحادیه

-  دفاع و حمایت از منافع اعضاء در مناقصات دولتی و خصوصی براي شفافسازي بر مبناي عدالت محوري 

-  تالش براي ارائه نظریات کارشناسی جهت دفاع از منافع ملی و توسعه کســب و کار اعضــاء در روند تصــویب لوایح و قوانین 

دولتی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزي ایران 

-  تألیف و تنظیم اســـــتانداردهاي کاال و خدمات موضـــــوع فعالیت اتحادیه و ارجاع به نهادهاي ذیربط از طریق اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزي ایران

-  همکاري با مرکز داوري اتاق براي رسیدگی به اختالفات فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران

-  حضور نمایندگان تشکل و اتاق در کمیسیون حل اختالفات بیمهاي، مالیاتی و گمرکی

-  انعقاد قراردادهاي بیمه درمان گروهی و مسئولیت و... با شرایط ویژه و مطلوب براي مدیران و پرسنل شرکتهاي عضو

-  مشاوره بیمهاي، مالیاتی، گمرکی و حقوقی

-  شناسایی، دسته بندي و  رتبهبندي تخصصی اعضاي اتحادیه در رستههاي موضوع فعالیت 

-  اعطاي پروانه عضویت اتحادیه به اعضاء

-  اعطاي تاییدیهها به اعضــا اتحادیه جهت استفاده از خدمات و تســهیالت دولتی، مالی، اعتباري و مشــارکت در مناقصـــات و 

فعالیتهاي اقتصادي

-  برگزاري دورههاي آموزشی، سمینار، همایش و نشستهاي تخصصی براي اعضاء

-  ایجاد بانک اطالعاتی از اعضـــــاء و موضوع هاي فعالیت آن ها شامل:  تولیدات، واردات، صادرات، فروش و خدمات در حوزه 

فعالیت اعضاء

-  تالش براي ایجاد تفاهم بین اعضاء و داوري و حلاختالف از طریق حکمیت

-  ارائه نظریات کارشناسی در جهت حمایت از منافع ملی و اعضـاء در تنظیم تعرفههاي گمرکی مربوط به فعالیت کاري اعضــاء از 

طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران 

- ارائه نظریات کارشناسی و مشاوره به نهادهاي دولتی ، نظامی و انتظامی براي پروژههاي بزرگ و ملی 

-  شبکهسازي بین اعضاء جهت توسعه کسب و کار B2B و اجراي پروژههاي مشترك

- کمیسیون آموزش

- کمیسیون بازرگانی

- کمیسیون تولید

- کمیسیون مشاوره، طراحی و نظارت

(ITS پیرامونی، جاده اي ، BMS ساختمان) کمیسیون تخصصی مانیتورینگ و مدیریت هوشمند -

- کمیسیون تخصصی دربهاي اتوماتیک و کنترل تردد

- کمیسیون تخصصی دوربینهاي مداربسته (CCTV) و تجهیزات وابسته

- کمیسیون زنان کارآفرین حفاظت الکترونیک

- کمیسیون تخصصی طراحی و تولید سیستمهاي ویژه آالرم و حفاظت پیرامونی

- کمیسیون تخصصی مهندسی حریق

- کمیسیون واردات تجهیزات حفاظت الکترونیک

- کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی

- کمیته امتیازدهی و رتبهبندي شرکتها

- کمیته رفاهی
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تاریخچه

اھداف

خدمات

کمیسیون ھا

info@enscu.ir

جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه عضویت و شرایط و مدارك مورد نیاز با ما در ارتباط باشید :

@enscunion

09129584350

ارتباط با ما

www.enscu.ir
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